Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 7. ČERVENCE 2019
Zvláštní návod, jak mají misionáři postupovat, když jdou ohlašovat Boží království.
Mají se předně opřít o Boží pomoc. Dále nezdržovat se klábosením s kde kým, ale
opravdu mluvit o Ježíši. A současně mají přinášet pokoj, ne rozdělení či nenávist a
hořkost. Uzdravovat neznamená hledat lékaře, či snad dokonce léčitele a šarlatány.
Učedníci uzdravují modlitbou, mocí Ježíše, vždyť mají hlásat blízkost Boží. A tito
učedníci se opřeli o Ježíšovu autoritu, uvěřili mu a zakusili, že jeho slovo je plné moci
a síly, funguje.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------1. čt. Iz 66,10-14c - Velká část knihy byla věnována příchodu zachránce, vysvobozujícího
ze zajetí a ponížení. Bůh dává naději.
Žalm 66* odp. Jásejte Bohu, všechny země!
2. čt. - Gal 6,14-18 –Pavel ukončuje svoji obhajobu svobody křesťanů od zachovávání
předpisů Tóry. Naší záchranou je Kristův kříž.
Evangelium - Lk 10,1-12.17-20 - Ježíš své učedníky posílá na misii. Ale také jim pomáhá
neztratit z očí to nejpodstatnější – vlastní spásu.

BOHOSLUŽBY OD 7. DO 14. ČERVENCE 2019
Prasklice
Pačlavice
14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Morkovice
pondělí 8. července
--úterý 9. července
Prasklice
Morkovice
středa 10. července
Pačlavice
čtvrtek 11. července
Pačlavice
sv. Benedikta
Morkovice

7. července

7:30
9:00
10:30
--17:00
18:00
9:30
17:00
18:00

pátek 12. července

Křéby

sobota 13. července

Morkovice

17:30
18:00
8:00

Olomouc
Prasklice
14. července
Pačlavice
15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Morkovice

17:00
7:30
9:00
10:30

Mše svatá
Mše svatá
Za rodinu Beerkensovu
Mše svatá
Na poděk. za 55 let života s prosbou B.P.
Mše svatá (Domov pro seniory)
Mše svatá
Za + Metoděje Najmana, rodiče, 2
bratry a živou rodinu
Modlitba růžence
Mše svatá za farníky a poutníky
Za rodinu Adámkovu, Navrátoilovu a
Křepelkovu
Mše svatá v katedrále
Mše svatá
Mše svatá
Za + duše dárců a dobrodinců

Ohlášky: Mše svatá na Křébech bude tentokrát již v pátek 12. července. V pátek také
navštívím nemocné. V pátek od 19:00 budou na faře hry.
10.7. Paddleboardy na Plumlově (Kateřina Holásková), 17.7. koupaliště
v Morkovicích (Tereza Shromáždilová), 24.7. Paddleboardy na Plumlově (Kateřina
Holásková), 31.7. Olomouc a okolí (Kateřina Holásková, Tereza Shromáždilová).
V sobotu 13. července pojedeme do Olomouce na pouť za nová kněžská a řeholní povolání
a za rodiny. Protože je nás 15, pojedeme auty ve 13:30. Po mši svaté v Morkovicích se
před kostelem domluvíme. Cyklopouť z Francovy Lhoty do Litoměřic od 16. do 20.
července. (přilaste se u mě)

Mše svatá - Křéby u Prasklic
pátek 12. července 2019
Zahájení v 17:30 u 9. zastavení křížové cesty modlitbou růžence,
procesí na Křéby a mše svatá v 18:00
(Při nepříznivém počasí mše svatá v kostele v Prasklicích)

Otec arcibiskup Jan ve spolupráci s
centrem pro rodinu Studánka Kroměříž z.s.
a centrem pro rodinu Holešov
vás srdečně zve na
Pouť děkanátů Holešov a Kroměříž za
obnovu rodin a kněžská povolání
15.00 Modlitba růžence
16.00 Adorace
17.00 Mše svatá v katedrále sv.Václava v
Olomouci
14.45- 16.45 Možnost hlídání dětí pracovnicemi
center - Sraz před katedrálou

Sbírky v červnu 2019
neděle 2. 6.
sb. - školy neděle 9. 6.
neděle 16. 6.
hody - neděle 23. 6.
neděle 30. 6.

Morkovice
6.969,8.370,6.106,8.564,-; BT 2.334,5.142,-

Pačlavice
2.490,2.962,- jezírko; 2.312,8.098,2.420,2.430,-

Prasklice
7.545,890,810,960,720,-

